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Parim õpetaja.
Septembrit loetakse
tarkusekuuks, sest siis on taas
alanud õppimine. See
tarkusekuu on mõnes mõttes
isegi toredam kui aasta alguse
jaanuar – selja taha jäi suvi ja
nüüd astutakse jälle vanasse
rutiini, mis siiski alati uus
tundub. Tegelikult õpitakse ju
kogu elu.
Sest tarkust on mitmesugust.
On seda tarkust, mida
kogutakse teadmiste ja oskuste
näol ja seda, mis tuleb vaid
elukogemusega. Need
„tarkused“ ei tohiks
teineteisele vastanduda, vaid
peaksid hoopis teineteist
toetama. Õpetussõnade raamat
kogub kokku kaugetest
aegadest pärit tarkuse, mis
siiski alati uus näib, sest see
kehtib ajast-aega. „Sest Issand
annab tarkuse ja tema suust
tuleb tunnetus ja arukus.”
Tunnetuse ja arukusega
läheme vastu sügisele uskudes,
et Jumal õnnistab meiegi
koguduse ettevõtmisi: leerimaja
remonti ja seal algavat tööd
inimestele ja inimestega.
Õpitakse nii pühapäevakoolis
kui leerikursusel, piiblitunnis ja
pühapäevasel
jumalateenistuselgi. Isegi kui
me oma vaba aega veedame,
siis õpime ikka midagi, sest me
kõik käime eluajal Suures
Jumala Koolis. Selles koolis
õpetab parim Õpetaja, kes
inimestele on kunagi saadetud.

tasuta

Leerimaja uueneb sakslaste abiga.
EELK Saksa Lunastaja koguduse ja meie koguduse vahel on sõlmitud
leping, mille järgi nad toetavad rahaliselt leerimaja kapitaalremonti
ning saavad vastutasuks seal vabalt korraldada oma üritusi.
Eesti Saksa kogudus eesotsas juhatuse esimees Frank Borchers´iga otsis
kohta Tallinnast väljas, kuid mitte väga kaugel. Kadrina kogudusel on juba
vanast ajast asjalikud-sõbralikud suhted mõnede Eesti sakslastega. Alexander
Eckert osales paar aastat tagasi oma Eesti firmaga meie oreli remondis,
Kadrinat on külastanud Saksa koguduse õpetaja Matthias Burghardt ja veel
nii mõnedki Saksa Lunastaja kogudusega seotud inimesed. Kadrina asukoht
ja meie koguduse leerimaja tundusid hästi sobivat.
Leerimajja ehitatakse maaküttel baseeruv keskküte. Samuti võetakse ette
mitmesugust siseremonti. Eesmärk on laiendada leerimajas paiknevat
hostelit ja teha maja mugavamaks, soojemaks ja seepärast rohkem kasutust
leidvamaks. Kiriku hostel tuleb senisest suurem, võimaldades tulevikus
majutada kuni 20 inimest ja võtab külalisi vastu aastaringi. Leerimajas
tegutseb edasi odavate riiete pood uuenenud ruumides ja mõistagi jätkuvad
kõik koguduse tavapärase elu tegevused: pühapäevakool, leerikursus, piiblija palvetunnid, kirikukoori harjutused ja muud üritused, mis teenivad
koguduse huvisid. Seda kõike majas, kus pole enam tarvis paljusid ahjusid
kütta, et asjaosalistel, eriti pühapäevakooli lastel oleks mugav ja soe.
Nagu vahel juhtub, tuleb vana maja remondi juures ette ootamatuid kulutusi,
mis kipuvad eelarvet lõhki ajama. Kui maaküte peaks valmima hiljemalt 15.
oktoobriks, siis siseremondi osas tähtaegu pakkuda ei taha. Selles asjas tuleb
meil kõigil olla kannatlikud ja pigem endalt küsida, kas ma saan ka kuidagi
aidata? Tulemus on panustamist ja ootamist väärt!
„Elulätte“ toimetus.

Armas lugeja!
On taas aeg Elulätte mälumänguks. Toimetus tänab kõiki osalejaid, kes esimese
mälumängu küsimuste vastused õigeaegselt 1. septembriks esitasid. Suur aitäh! Selle
mälumängu õigeid vastuseid ootame 1. oktoobriks. Head nuputamist!

1. Millist nime kandis 1921-1940 aastal tegutsenud Tartu Ülikooli juures tegutsev
selts, mille liikmed olid filosoofid, usuteaduskonna üliõpilased ning õppejõud?
1. Tarapita
2. Akadeemiline Usuteadlaste Selts
3. Usuteadlaste Selts „Logos”
2. Mis aastal sündis eesti teoloog ja usundiloolane Uku Masing?
1. 1909.
2. 1912.
3. 1922.
3. Millise piiblitegelase sünnipäeva tähistatakse kirikukalendri järgi Jaanipäeval?
1. jünger Johannese
2. Ristija Johannese
3. neitsi Maarja
Vastused palume saata mlerikson@gmail.com või pühapäeval kirikusse!

ÕPETUSSÕNADE
RAAMAT PEAB
TARKUST
OLULISEKS.
Ühes
piiblitunnis
käsitlesime
Õpetussõnade
raamatut.
Selle
raamatu autoriks peetakse tarka
kuningas Saalomoni, kes oli kuningas
Taaveti poeg. Käesolevas artiklis
uurime Õpetussõnade raamatu 2
peatüki olulisemaid kohti. Siin on
toimunud tunni kokkuvõte.
„Sest Issand annab tarkuse ja tema suust
tuleb tunnetus ja arukus.” (Õp. 2:6)
Piibel on Jumala Sõna - raamatute
raamat, kus Jumal ise tegutseb targalt
oma rahva keskel ja paljude inimeste
kaudu. Sageli on nii, et Jumala mõtted
on sootuks kõrgemad ja teistsugused,
kui inimeste omad. Õigemini võiks
öelda, et temalt lähtubki kogu tarkus. Ta
on kui tarkuse allikas. Kuidas aga on
lood
tunnetega
ja
tunnetusega?
Tänapäeval pole emotsioonide liigne
väljanäitamine
enam
kombeks.
Kristlastelt
oodatatakse
faktidele
tuginevaid vastuseid elu suurtele
küsimustele. Mida õpetab aga Piibel?
See ütleb selgelt: „Issand annab
tarkuse.” Seega tarkus on üks Jumala
isikuomadustest.
Lugedes Piiblit, avalduvad
tarkusesõnad, sest kes enam peaks
inimest paremini tundma, kui mitte
Jumal. Piibel selgitab, et tema „suust”
tuleb tunnetus ja arukus. Kuidas seda
mõista? Meist igaüks on sumedatel
suveöödel heitnud pilgu taevasse ja
vaadanud laotuses säravaid tähti ja kogu
seda ääretut avarust. Kas ei anna see
mitte märku Looja imelisest arukusest?
Ei ole ühelgi inimesel neid kirkaid tähti
veel õnnestunud kokku lugeda. Seetõttu
on Issandat nimetatud ka tarkuse
allikaks.
Raamatu autor jätkab: „Tema talletab
õigetele edu, on kilbiks neile, kes
elavad laitmatult....” (Õp. 2:7) Kuigi
kirjas roomlastele, kirjutab Paulus, et
ühe inimese(Aadama) kaudu on patt
tulnud kogu maailma ning selle tõttu
on inimkond kaugenud Jumala ligiolust,
siis siiski kutsub Jumal kõiki usklike
püüdlema laitmatu elu poole, lugedes
Kirja ja püsides palves, jätkuvalt selles
tarkuses ja usus. Miks see on tähtis?
Piibel ütleb kirjas roomlastele: „Sest
mis iganes enne on kirjutatud, see on
kirjutatud meile õpetuseks, et meil
kannatlikuse ja Pühakirja julgustuse
kaudu oleks alati lootust.” (Ro.15:4)

VASTUPANU
X osa

„Jaa, kuid su lapsepõlv? Kuidas siis
sellega jääb ja piibliõpingud? Minu arvates
on ainult üks hea raamat, millest saab
Jeesuse kohta teadmisi hankida ja nagu sa
isegi tead, on see Piibel.”
Mait käivitas taas auto ja nad sõitsid edasi.
„Piibel jah, kuid paps, ma tunnistan ausalt,
et ma ei saa kõigest, mis seal kirjas on,
päris täpselt aru ja kui ma aru ei saa, siis,
kui nüüd tõsiselt öelda, muutub see mulle
igavaks. Mõistad?”
Mait mõistis liigagi hästi ja siis kargas
talle korraga pähe mõte, millele ta polnud
varem millegi pärast üldse tulnud:
„Kaupo, kui hakkaks iga nädal õige
regulaarselt Piiblit uurima? Noh, ma
mõtlen, et kohe meie juures kodus, kutsuks
Helmuti ka ja sina võiksid näiteks Veiksi
ja Mäksi kutsuda ja ehk tuleb veel keegi?
Sellest võiks saada tore traditsioon. Mis sa
arvad?”
„Sa mõtled, et nagu kodugrupp või?” küsis
Kaupo ja hammustas millegi pärast
huulde. Valus oli.
„No jah, see oleks minu meelest vahva.”
„Paps, palun mitte unustada, et ma käin ka
koolis ja ise sa pidevalt toonitad mulle, et
õppimine on kogu elu alus.”
„Ja sa siis tõesti arvad, et vaimse hariduse
omandamine ei ole seda?”
„Ei, kuid mulle ei meeldi, kui võõrad
inimesed hakkavad meie kodus edasi,
tagasi sagima ja üleüldse on meil Veiksiga
vaja enne üks asi ära korraldada.”
„Ma ju ei ütlegi, et peame sellega juba
sellel nädalal algust tegema, ma ütlen
lihtsalt, et mõtle selle peale.”
„Paps, palun ära hakka jälle peale!”
Endalegi märkamatult olid nad kodutalu
õuele jõudnud. Mait parkis auto maja ette
ja käskis Kaupol kohe tuppa riideid
vahetama minna. Ise aga kõndis ta maja
nurka ja jäi taamal kasvavat kaasikut
silmitsema. Õhus keerlesid lumehelbed.
Oli palju, millele mõelda. Muidugi vajas
ka tema selle uudisega kohanemiseks
aega. See et ,vähem kui kaheksa kuu
pärast oli siia maailma sündimas veel üks
pisike Moorits, täitis Maidu südame suure
õnnetundega. Näe, Kaupogi, on varsti
mehe eest väljas, saab veel suuremaks,
õpib vastutusvõimet.
Mait ohkas ja suundus toa poole. Köögis
lülitas ta kohviautomaadi tööle ja istus
pliidi ette. Tuli hakata ka ahju kütma, kui
äkki kostis ülevalt teiselt korruselt Kaupo
südantlõhestav karje:
„Isa!!”

Öeldakse, et elul on kombeks mängida
vingerpusse üsnagi ettearvamatult. Mait
teadis seda ja küllap aimas Kaupogi, kuid
igapäevaselt sellele ju ei mõtle.
Autoraadiost kõlas Queeni „Show must
go on”, kui isa ja poeg haiglast kodutalu
poole tagasi vurasid ja neil oli millest
rääkida. See põrutav uudis, millest Margit
oli neile teada andnud, jahmatas neid
mõlemat- ta ootas last ja et raseduse algus
kulgevat riskandselt, peab ta mõneks
päevaks veel haiglavoodisse kosuma
jääma.
„Ei no, ma ei või! Nüüd hakka veel
titelappidega ka veel jändama! Paps, meie
elu kulgeb praegu nagu mingi lääge
Mehhiko seebika rütmis. Ausõna, enam ei
pea telekat lahti tegemagi. Paps, kuuled
mind või?”
„Mhhh?” ühmas Mait.
„Ma ütlesin sulle midagi ja ole palun mees
ja keera see raadio pisut vaiksemaks. Siin
ei kuule muidu oma enda mõtteidki
enam.”
Mait keeras autoraadio hoopis kinni ja
korraks pojale otsa vaadates küsis ta siis:
„Minu meelest on see ju isegi tore. Peaasi,
et emaga kõik ainult korda saaks. Parem
räägi, mida te Helmutiga rääkisite? Nägin
ennist teid seal.... künka peal.”
„Paps, ma pean sulle tunnistama, et see
Helmut on üks üsna muhe vana. Me
rääkisime elust.” Kaupo alahuul hakkas
seda öeldes jälle kergelt värisema, kuid ta
lootis, et isa ei pane seda tähele.
„Elust?”
„Elust jah, aga enne kui ma sulle sellest
räägin, pead sa mulle lubama, et sa kuulad
mind lõpuni ja ei sega vahele.”
„No hästi.”
„Helmut ütles, et nii kaua, kui ma Jumala
plaanidele oma elus vastu sõdin, ei saagi
midagi muutuma, sest ma ise noh, ei lase
oma südames Jeesusel tegutseda ja siis
juhtuvadki need asjad, mida ma ei taha, et
need juhtuksid.”
Mait jättis äkki auto teeservale seisma ja
jäi pojale hämmeldunult otsa vaatama. No,
tõepoolest tuli tunnistada, et see poiss oli
oma vanuse kohta liigagi tark.
„Kas Helmut rääkis sulle tõesti nii?”
„Jah, ta ütles, et nooruses tahavad kõik
kõva meest mängida nagu teatris, aga
peagi mõistetakse, et sellest ei ole suurt
kasu ja tuleb lihtsalt jääda selleks, kes sa Järgneb
oled- see tähendab iseendaks.”

Karin-Kristel Hansson

8. oktoobril kl 11 leerimajas Pühapäevakooli tund „Ebatavaline
kalasaak.“
Kirikus kl 11 Lõikustänupüha jumalateenistus pidulauaga.
Mälumängu võitja autasustamine.
Meelis-Lauri Erikson mlerikson@gmail.com
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